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Tisztelt Képviselő-testület!  
  
Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a 
munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése 
érdekében megalkotta a 2011. évi CVI. törvényt a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról. A vonatkozó 
törvény célja az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók 
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése.  
 
Fenti törvény 1. § (2) bekezdése alapján:  
„(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely  
a) e törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat vagy  
b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, 

vagy  
c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy  
d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, 

nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség védelmével 
összefüggő, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a 
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi 
célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy  

e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására 
vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem 
ír elő közszolgálati, kormányzati szolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyt.”  

 
Munkaerő piaci célcsoport:  

- regisztrált aktív álláskeresők – alapvetően FHT -ban részesülő - személyek, valamint  
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személyek.  
 



A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtható támogatás:  
- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás 

munkaidő),  
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 

6-8 órás munkaidő),  
- országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 

órás munkaidő),  
- mintaprogram támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő), - 

 közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.  
 
Támogatás:  

- a bérköltséghez (közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, 
teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint  

- a közvetlen költségekhez, illetve speciális esetekben a szervezési költséghez a 
jogszabály által meghatározott mértékben nyújtható (100%-ig terjedhet).  

 
A Belügyminisztérium döntése alapján 2017. évben a járási startmunka mintaprogramok közül 
az alábbi programelemeket támogatta:  
- mezőgazdaság,  
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  
- belvíz-elvezetési programok  
- mezőgazdasági utak rendbetétele  
- bio- és megújuló energiafelhasználás  
- közúthálózat karbantartása  
- illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a mintaprogramok közül 4 projektet választott 2017. 
évre:  
-közúthálózat javítása,  
-mezőgazdaság, 
-mezőgazdasági földutak karbantartása 
-helyi sajátosságokra épülő program. 
 
 
A közfoglalkoztatás finanszírozása és az alkalmazással kapcsolatos munkaügyi feladatok  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. decemberében a Közfoglalkoztatási 
Támogatások Keretrendszere (KTK) programban került rögzítésre 4 db START 
munkaprogram támogatására a kérelem, melyeket 2017. februárjában elfogadott a 
Belügyminisztérium, ezt követően a nyomtatott kérelmeket benyújtottuk a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához.  
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. február hónapban volt tervezhető és 
benyújtható a Foglalkoztatási Osztály részére.  
A programokhoz havi szinten bér- és költségelszámolást kellett készíteni és benyújtani a 
Foglalkoztatási Osztály részére, melyek alapján megtörtént a programok költségeinek 
finanszírozása, valamint az előlegek elszámolása.  



1. Közúthálózat karbantartása - járdajavítás  
Az eltöredezett, beomlott, megsüllyedt járdák és útszegélye rendbetétele, folyamatos 
karbantartása a lakosság részére biztonságot jelent a gyalogos közlekedésben. Az érintett 
útszakaszok, járdák Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik - Árpád 
utca páros oldal 154 m2, Óbébai utca páratlan oldal 175 m2 térkő járda, valamint 960 m2 

betonjárda, Tó utca páratlan oldal 64 m2.  
A munka időtartama: 2017. március 01. - 2017. október 31.  

A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, 14 fő segédmunkás közfoglalkoztatott napi 8 órában.  
Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.  
Bér és járulék a 15 fő részére a 8 hónap időtartamra: 10.932.360,- Ft.  
A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 2.586.990,- Ft.  
Mindösszesen: 13.519.350,-Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a 
Belügyminisztérium.  
 
2. Mezőgazdasági program  
Az idei évben folytatódott a 2015. évben megkezdett mezőgazdasági program 15 fő 
bevonásával, melynek keretében gabonát és kiskerti növényeket vetettünk, palántáztunk. A 
tavalyi termésátlag hasonlóan alakult, mint a 2016-os évben. 3650 kg búza, 252 kg olajtök mag 
termet, melyek értékesítésre kerültek. A konyhakerti növények közül kiemelkedő volt a főzőtök 
311 kg, sütőtök 235 kg, valamint a burgonya mennyisége 2583 kg. Termesztettünk továbbá 
cukkínit (281 kg), borsót (239 kg), zöldbabot (43 kg), vöröshagymát (2622 kg), paprikát (116 
kg), csemegekukoricát (61 kg), paradicsomot (374 kg), céklát (273 kg). A megtermelt növények 
egy része a bölcsőde konyháján került felhasználásra, másik része kiosztásra került szociális 
rászorultsági alapon. Ennek köszönhetően számos kiszombori rászoruló család 
terménysegélyhez jutott.  
A munka időtartama: 2017. március 01. – 2017. október 31.  

A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, valamint 13 fő segédmunkás, továbbá 1 fő adminisztratív 
közfoglalkoztatott napi 8 órában.  
Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó, 
adminisztratív alkalmazott 106.555,- Ft/hó.  
Bér és járulék a 15 fő részére a 8 hónap időtartamra: 11.154.584,- Ft.  
A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 6.943.952,- Ft.  
Mindösszesen: 18.098.536,-  Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a 
Belügyminisztérium.  
 
3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
A programelem keretében folytatódott a 2015. évben megkezdett térkő gyártás. Az idei évben 
közel 43.690 db (874 m2) térkő került legyártásra.  
A munka időtartama: 2017. május 01. - 2017. október 31.  

A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 5 fő segédmunkás napi 8 órában.  
Munkabér: segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.  
Bér és járulék 5 fő részére a 6 hónap időtartamra: 2.714.940,- Ft.  



A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 1.803.400,- Ft.  
Mindösszesen: 4.518.340,- Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a 
Belügyminisztérium.  
 
4. Mezőgazdasági földutak karbantartása  
A program célja, hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti 
hálózatba, a termények biztonságos szállítását. Továbbá a dűlőutak víztelenítése, nyomvonal 
betöltése, útmenti árkok cserjementesítése, ezzel biztosítva a napfény bejutását, az út 
átszellőzését, száradását. Az érintett dűlőutak területe: 31.669 m2. Az út menti árkokból 
kitermelt tűzifa az önkormányzat szociális bizottsága által javasolt családok részére került 
kiosztásra. 
A munka időtartama: 2017. november 01. - 2018. február 28.  

A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, 13 fő segédmunkás, valamint 1 fő adminisztratív 
közfoglalkoztatott napi 8 órában.  
Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.  
Bér és járulék a 15 fő részére a 4 hónap időtartamra: 5.577.292,- Ft.  
A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 1.192.062,- Ft.  
Mindösszesen: 6.769.354,-Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a 
Belügyminisztérium.  
 
5. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás I. 
A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat közigazgatási területén köztisztasági feladatok 
ellátása, a közterületi parkok, közterületek parkosítása (virágültetés, fűnyírás, gyomirtás, 
tavasztól az ősz végéig), helyi temető karbantartása, rekultivációs központ gyommentesítése, 
valamint a község területén a parlagfű-mentesítés. Téli karbantartási munkák: az önkormányzat 
belterületi közlekedési útvonalai, valamint a gyalog- és kerékpárutak síkosság-mentesítése.  
Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára:  
A síkosság-mentesítéssel, hó-eltakarítással több baleset elkerülhető, amelyet a téli csapadék 
hullása okozna. A tavaszi és késő őszi időszak alatt a közterület tisztántartása, parkosítása a falu 
lakosságának, valamint az idelátogatók részére rendezett tiszta környezetet nyújt.  
A foglalkoztatás időtartama: 2017. március 01. - 2018. február 28.  

A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 25 fő segédmunkás napi 8 órában.  
Munkabér: segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.  
Bér és járulék a 25 fő részére a 12 hónap időtartamra: 27.149.400,- Ft, mely költséget 100 %-
ban finanszírozott a Belügyminisztérium.  

6. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás II.  
A program lehetőséget nyújtott betanított takarító képzés elindítására. A GINOP 6.1.1 
elnevezésű 7 hetes képzési program a téli időszakban zajlott. A bevont személyek a képzést 
2018. 01. 24. napján sikeres vizsga teljesítésével zárták.  
A képzési időszakon kívül az önkormányzat közigazgatási területén köztisztasági feladatok 
ellátásában vettek részt.  
A foglalkoztatás időtartama: 2017. december 07. - 2018. február 28. 
  



A projekthez kapcsolódó költségek:  
Szükséges létszám: 15 fő segédmunkás napi 8 órában.  
Munkabér: segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.  
Bér és járulék a 15 fő részére az eddig eltelt 3 hónap időtartamra: 3.783.270,- Ft, mely költséget 
100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.  
 
A közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérei tájékoztató jelleggel:  

  Munkakör  Bruttó bér  Nettó bér  

8 órás  

adminisztratív  106.555,-  70.860,-  

munkavezető  89.705,-  59.654,-  

segédmunkás  81.530,-  54.218,-  
 
7. Kulturális közfoglalkoztatás  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, mint partner szervezet vállalta, hogy a Nemzeti 
Művelődési Intézettel kötött együttműködési megállapodás keretében 2 fő kulturális 
közfoglalkoztatottat fogad a programon belül 2017. március 01. napjától 2018. 02. 28. napjáig. 
A közösségi munkások a művelődési ház feladatellátását segítették elő. 
Az Országos Széchenyi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás keretében 1 fő 
kulturális közfoglalkoztatott a községi könyvtár feladatellátását segítette. 
 
A közfoglalkoztatási munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. 
A közfoglalkoztatási feladatellátásban a Közgazdasági Csoport munkatársai, valamint az 
adminisztratív közfoglalkoztatott vesznek részt az egyes közfoglalkoztatási periódusokban az 
állomány kiválasztásával, munkaügyi adminisztrációval, valamint a közfoglalkoztatottak napi 
munka-feladatainak irányításával.  
 
 
Tisztelt Képviselő –testület!  
 
Kérem, hogy a közmunkaprogram tapasztalatai tárgyú tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.  
  
Kiszombor, 2018. március 21.  
  

Tisztelettel:             
       Szegvári Ernőné     

           polgármester  
 
 



Tárgy: A közmunkaprogram tapasztalatai   
  
_____/2018.(III. 27.) KNÖT h.  
  

HATÁROZATI JAVASLAT  
  
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
közmunkaprogram tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:  
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmunkaprogram 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
  
A tájékoztató jelen határozat mellékletét képezi.  
  
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár  
  


